NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 23 marca 2011 r.
Nr posiedzenia: 77

Posiedzeniu przewodniczył: senator Michał Wojtczak – zastępca przewodniczącego komisji
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o efektywności energetycznej (druki sejmowe nr 3514, do
druku nr 3514, druk senacki nr1141).
W posiedzeniu uczestniczyli: −

−

senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek Piechota, Jadwiga
Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech Skurkiewicz, Jacek Swakoń, Michał
Wojtczak, Alicja Zając,
zaproszeni goście:
− Ministerstwo Gospodarki:

−

−

−
−
−

−

−
−
−
−

− podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska,
− starszy specjalista w Departamencie Energetyki Aneta Ciszewska,
Ministerstwo Środowiska:
− główny specjalista w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony
Atmosfery Gerard Lipiński,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− z-ca prezesa Małgorzata Skucha,
− doradca Wojciech Stawiany,
− doradca Dariusz Hołub,
Ministerstwo Finansów:
− specjalista w Departamencie Gospodarki Narodowej Krzysztof Grad,
Urząd Regulacji Energetyki:
− główny specjalista Marek Odyniec,
CECED Polska – Członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Sprzętu AGD:
− dyrektor generalny Wojciech Konecki,
Polski Klub Ekologiczny Oddział Mazowiecki:
− prezes Zbigniew Karaczun,
− członek Ilona Jędrasik,
Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Maria Pokora,
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.:
− dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Arkadiusz Węglarz,
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości:
− członek Mariusz Piotrowski,
PIG Ekorozwój:
− prezes Krzysztof Zaręba.
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− przedstawiciel

Biura

Legislacyjnego

w

Kancelarii

Senatu

Mirosław

Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Joanna Strzelec-Łobodzińska, przedstawiając ustawę
stwierdziła, iż stanowi ona wypełnienie postanowień dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych oraz jest konsekwencją konkluzji Rady Unii Europejskiej przyjętej
w dniach 8 – 9 marca 2007 r. i ustanawiającej cel 20 % oszczędności energii dla całej UE do 2020 r.
Podsekretarz stanu powiedziała, że w naszym kraju dokonano dużego postępu w dziedzinie poprawy
efektywności energetycznej. Według dostępnych danych energochłonność w ciągu ostatnich 10 lat
spadła o prawie 30 %. Jednak w dalszym ciągu efektywność polskiej gospodarki jest dwa razy niższa
od średniej europejskiej. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy
efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizmy wsparcia i prowadzących do
uzyskania wymiernych oszczędności energii.
Działania te prowadzone będą w trzech obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców
końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia na potrzeby własne oraz zmniejszenia
strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. Wprowadzenie
kompleksowego mechanizmu wsparcia dla działań mających na celu poprawę efektywności
energetycznej gospodarki doprowadzi w konsekwencji do ograniczenia szkodliwego oddziaływania
sektora energetycznego na środowisko oraz będzie się przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa
energetycznego kraju.
Podczas dyskusji Zbigniew Karaczun z PKE powiedział, że ustawa zobowiązuje producentów,
dystrybutorów i użytkowników energii do zwiększenia efektywności energetycznej łącznie o 9% do
roku 2016, ale obowiązek ten nie dotyczy sektora publicznego. W tym sektorze przez kolejne lata
będzie można opłacać niekontrolowanie wysokie rachunki za energię z pieniędzy podatników.
Odbiega to od ducha dyrektywy w tej sprawie, która mówi o konieczności pełnienia przez państwo
wzorcowej roli w sprawie poprawy efektywności energetycznej. Gdyby znalazł się w ustawie zapis
o obowiązku corocznej w okresie 2012 – 2016 oszczędności energii o 1% w jednostkach sektora
publicznego, państwo mogłoby zaoszczędzić kilka miliardów zł na rachunkach za energię rocznie.
Przedstawiciel PKE zaproponował 2 poprawki do ustawy dotyczące tego zapisu, które przejęła
senator Jadwiga Rotnicka.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zaproponował 6 poprawek redakcyjnych, które przejął senator
Michał Wojtczak.
Po krótkiej dyskusji komisja przyjęła wszystkie 8 poprawek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senator Jadwigę Rotnicką.
.
Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie ośmiu poprawek do ustawy (druk senacki 1141 B).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

